
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Department of Education at Ben-Gurion University of the Negev 
Announces an Open Rank Call for Tenure Track Positions 

 

The Department of Education at Ben-Gurion University of the Negev is searching for 
highly qualified applicants for open rank (rank will be determined by qualifications) 
tenure track positions. The department has a number of undergraduate (B.A.), and 
graduate (M.A. & PhD) programs in: 

• School Psychology 
• Educational Counseling  
• Learning, Curriculum & Instruction (with an emphasis on innovation, 

technology & educational renewal) 
• Sociology of Education, Educational Administration, and Educational Policy  

We are particularly interested in candidates with expertise in school psychology 
and/or who are able to teach clinical, diagnostic, or intervention courses relevant to 
the training of school psychologists or educational counselors. The successful 
candidate will need to be able to: 1) maintain a productive research program; 2) 
teach undergraduate and graduate courses; 3) supervise graduate student research; 
4) perform departmental service. Candidates should send a CV (including a list of 
publications and a description of research and teaching interests), as well as the 
names and contact information of three references, to: Prof. Adam Lefstein, Chair, 
Department of Education, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 8410501, 
Israel; or via email to: ifergan@bgu.ac.il. We will begin to review applications on 20 
January 2019, and continue to consider candidates until the position is filled. 
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 קול קורא למשרות אקדמיות במחלקה לחינוך
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

פנויות גוריון בנגב מודיעה על משרות אקדמיות -המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן
 ם). במחלקה מתקיימים לימודי*תבהתאם לכישורי המועמד ,במחלקה (הדרגה

 בתחומים:  תואר ראשון, שני ושלישיל

 חינוכיתפסיכולוגיה  •

 ייעוץ חינוכי •
 הוראה ולמידה, טכנולוגיה, יסודות החינוך וחדשנות חינוכית •

 חינוכי סוציולוגיה ומדיניות חינוכית, מנהל •
 הבאחד מתחומים אלה, ובעיקר בתחומי הפסיכולוגיה שיכול ההמתמח *תמועמד

. היכולת לתרום ליותר מתחום הלהגיש את מועמדות תללמד קורסים טיפוליים, מוזמנ
 תחומית מהווה יתרון.-אחד, לקחת חלק בדיאלוג מחקרי ולשתף פעולה בסביבה רב

ורקע ברור ומוכח של מצוינות במחקר  .Ph.Dתואר  תבעללהיות  תעל המועמד

) לפתח תכנית מחקר פורה הכוללת 1: (ידרשת מהמתאי תומחויבות להוראה. מועמד
) להנחות 3) ללמד בקורסים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים; (2מענקי מחקר; (

) להשתתף בפעילות המחלקתית לסוגיה 4עבודות מחקר בתארים מתקדמים; (
 ולתרום לה. 

אור תחומי עניין במחקר יש לשלוח קורות חיים, כולל רשימת פרסומים מעודכנת ותי
, לפרופ' אדם וממליצות של שלושה ממליצים אימייל שמות וכתובותאה, ובהור

או  8410501שבע -גוריון בנגב, באר-לפסטיין, ראש המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן
 .  n@bgu.ac.iliferga  לדוא"ל

התקנים. איוש התקנים  ויימשך עד איוש 2019הדיון במועמדות יחל במהלך ינואר 
 כפוף לאילוצים תקציביים. 

 .גברים כאחדלמיועדת לנשים ומנוסחת בלשון נקבה אבל  ההודעה*
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